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5 juni
13 juni
20 juni
22 juni
29 juni
6 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli

Start avond 4 daagse
Sportdag groep 5 en 6
Studiedag groep `1 t/m 8
Oefenochtend groep 2

Afscheidsavond 8A
ouderpanel
Afscheidsavond 8C
Afscheidsavond 8B
Sportdag groep 3 en 4

Geachte ouders/ verzorgers,
Dinsdag start de Avondvierdaagse bij het Clubgebouw van voetbalvereniging “Geel-Wit”, Van Oosten
de Bruijnstraat om 18.00 uur. Zeker de eerste dag even iets voor zessen aanwezig zijn om de juiste
afstandsgroep van de Dreefschool te vinden. We hebben Dreefschoolvlaggen bij ons, dus dat gaat
wel lukken.
Picknick
De kleuters hebben afgelopen
dinsdag vanwege de hitte op het
achterplein geluncht.

Kiss en ride strook
Aan de kant van het gebouw vindt u op de Dreef een wit
betonnen vloer vlak voor de bomenrij. Totdat het Houtplein klaar is, is dit de tijdelijke parkeerplaats
voor de auto’s.

Vakantiedagen
Op 11 juni hebben we een mr vergadering waarin we de studiedagen bekijken en goedkeuren. De
meeste studiedagen zitten vast aan een vakantie. Ik geef u vast de echte vakanties en 12 juni de
studiedagen. Wanneer het hele jaaroverzicht klaar is krijgt u in Schoudercom nog eens een kalender
met alle activiteiten, vakanties en studiedagen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22-10-2018
24-12-2018
18-02-2019
22-04-2019
23-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
13-07-2019

26-10-2018
04-01-2019
22-02-2019
03-05-2019
31-05-2019
25-09-2019

Sportdag groep 3 en 4
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 3 en 4 de hele ochtend gesport op de HFC
velden. Deze keer geen oud- Hollandse spelletjes maar onderdelen die we ook vaak tijdens de
middagpauze spelen. Veel bewegen, veel samenwerken en vooral veel plezier beleven. Dat is gelukt
dank zij de hulp van veel ouders en de bijdrage van de ouderraad.

Afscheid
De afscheidsavond van groep 8 komt steeds dichterbij. De 71 kinderen gaan straks naar verschillende
middelbare scholen. Waar gaan ze heen?
VMBO basis
VMBO kader
VMBO theoretisch
HAVO
VWO

2 kinderen
3 kinderen
17 kinderen
22 kinderen
27 kinderen

OVERBLIJFOUDERS GEVRAAGD!
De Dreefschool is op zoek naar extra overblijfouders. Heeft u tijd en lijkt het u leuk om de
kinderen die overblijven mee te begeleiden van 12.15 – 13.00 uur tijdens de speelpauze?
Neemt u dan voor extra info en aanmelding contact op met coördinator Marco Hos van BSO
De Geelwitjes
Tel:06-10387737 of mail naar info@geelwitjes.nl
Hieronder vindt u nog een uitnodiging voor een thema- avond. Namens de collega’s wens ik u een
fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

Thema-avond op donderdag 14 juni 2018
Autisme en sensorische of zintuiglijke informatie
verwerking: over- en onderregistratie
Autisme wordt ook wel prikkelverwerkingsstoornis genoemd: een onderdeel van
het autisme is dat zintuiglijke informatie anders verwerkt wordt.
Mensen met autisme kunnen problemen hebben op het gebied van verbeelding, sociale relaties en
sociale communicatie. Autisme is onzichtbaar en wordt niet altijd goed begrepen of onderkend.
Het Autisme Informatie Centrum (AIC) Haarlem organiseert op donderdag 14 juni een themaavond over sensorische of zintuiglijke informatieverwerking. De hele dag komt er via onze zintuigen
informatie binnen, die verwerkt moet worden. Bij mensen met autisme kan sprake zijn van
overprikkeld raken, bijvoorbeeld bij veel licht of geluid. Ook kan er sprake zijn van onderprikkeld zijn,
bijvoorbeeld niet voelen dat het koud is of dat je honger hebt.
Nelleke Verbrugge, ergotherapeut op Triversum (Kinder- en Jeugd psychiatrisch centrum) komt
hier uitleg over geven. Iedereen verwerkt zintuiglijke informatie anders, daarom is het van belang om
per persoon te kijken naar de problemen en de beste oplossingen. Naast wat theoretische uitleg is er
deze avond dan ook ruime gelegenheid voor praktische tips en vragen uit het publiek. De presentatie
beperkt zich niet alleen tot kinderen en jeugd. Ook prikkelverwerking bij volwassenen komt aan bod.
Datum:

Donderdag 14 juni 2018

Locatie:

Buurthuis Haarlem Zuid-West
Kamerlingh Onnesstraat 83
2014 EK Haarlem

Programma:
19.00 uur
Inloop met koffie en thee
19.30 uur
Start presentatie Nelleke Verbrugge
20.15 uur
Pauze
20.30 uur
Tweede deel waarin ruimte is voor vragen
21.15 uur
Einde thema-avond, gelegenheid om met elkaar na te praten
21.45 uur
Einde avond
Toegang is gratis, na aanmelden op aichaarlem@hotmail.com
Het Autisme Informatie Centrum is onderdeel van de Nederlandse Vereniging Autisme (NVA), geheel
georganiseerd door regionale vrijwilligers die allemaal zelf iemand met autisme in hun directe
omgeving hebben.
www.autisme.nl
Buiten de schoolvakanties kunt u zonder afspraak bij ons binnenlopen om eens te praten en uit te
wisselen over autisme en autisme-zorgmogelijkheden in de regio:
Elke vrijdag van 9.30-12.00 uur, Oostvest 60, 2011 AK Haarlem.

